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JUDOCY BYLI W BERLINIE 
I PRZYWIEŹLI MEDALE. 
ŚWIETNIE POKAZALI SIĘ TEŻ 
W LUBLINIE.

Przedstawiciele ULKS Judo Kowala 
wzięli udział w Berlinie w turnieju Tegel 
Cup. W sumie rywalizowało 500 osób 
z 43 krajów. W młodzieżowych katego-
riach przyjechała cała czołówka europej-
ska. Warto zauważyć, że sekcja w Kowali 
działa niespełna cztery lata, ma już na 
swoim koncie sporo sukcesów.

MOCNY TURNIEJ
- Był to bardzo mocny turniej w mię-

dzynarodowej obsadzie. Oprócz poży-
tecznych zawodów mieliśmy też czas 
na zwiedzanie - opowiada Małgorzata 
Okólska, trener judo w Kowali.

W sobotę swoje zmagania na ma-
cie rozpoczęli młodsi chłopcy i starsze 
dziewczęta. Po ciężkich pojedynkach 

udało się wywalczyć pięć medali. Zło-
ty „krążek” wywalczyła Weronika No-
gaj. Srebrne medale: Klaudia Chobot, 
Emilia Kowalska, natomiast brązowe: 
Brajan Leśniewski oraz Melania Wójci-
cka. Na piątym miejscu walki zakończył 
Bartłomiej Pajdziński.

KOLEJNE SUKCESY
W niedzielę wystartowały dziew-

częta młodsze  i chłopcy - młodzicy. 
Ten dzień również był obfity dla ULKS 
Kowala. Złote medale zdobyli: Igor Błe-
szyński, Alicja Kowalska. Srebrny me-
dal wywalczył Piotr Chełmiński, nato-
miast brązowe medale: Oliwia Chobot, 
Alessio Leśniewski.

W LUBLINIE REWELACYJNIE
Sukcesem zakończył się również 

występ zawodników Judo Kowala na 
Otwartych Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego, któ-

re odbyły się 17 maja w Lublinie. Tur-
niej zgromadził ponad 300 zawodników 
z Polski, Ukrainy i Białorusi. Judocy 
z Kowali zdobyli tam 12 medali w róż-
nych kategoriach wiekowych.

POWSTANĄ NOWE PLACE ZABAW

JUŻ W SOBOTĘ WYJĄTKOWY RAJD
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, Sto-
warzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko oraz Sto-
warzyszenie Pryzmat z Jastrzębia wraz z Urzędami Gminy 
Orońsko, Kowala i Jastrząb zapraszają do udziału w I Raj-
dzie Rowerowym Szlakiem Powstańców Styczniowych. 
Impreza rozpocznie się w Orońsku przy Dębie Czwartaku  
w najbliższą sobotę (23 maja) o godzinie 11.00.

Rajd będzie przebiegał na trasie Orońsko – Kowala – 
Jastrząb. W samo południe przewidywane jest w Kowali, 
przy Pomniku Powstańców Styczniowych (droga Kowala 

– Dąbrówka Zabłotnia), spotkanie uczestników rajdu, co 
umożliwi kolejnym chętnym dołączenie do grupy rowerzy-
stów.

Rajd zakończy się nad zalewem w Jastrzębiu, gdzie zor-
ganizowany będzie piknik rodzinny z licznymi atrakcjami. Dla 
uczestników rajdu organizatorzy zapewniają ciepły posiłek.

Osoby chcące uczestniczyć w tym wydarzeniu proszo-
ne są o wypełnienie karty zgłoszeniowej załączonej poniżej 
i przesłanie jej na adres e-mail: stowarzyszenie.oronsko@
gmail.com, a jej oryginał należy dostarczyć w dniu rajdu do 
punktu startowego. Wszelkie informacje można uzyskać w 
sekretariacie Urzędu Gminy w Kowali lub pod numerem te-
lefonu 48 610 17 60. W imieniu organizatorów zachęcamy 
wszystkich mieszkańców gminy Kowala.

SIATKARZE NA CZELE
Zakończyła się pierwsza runda sezonu Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej organizowanej przez TKKF w Radomiu. Mi-
strzowie, drużyna Kowali udowodniła, że i w tegorocznej 
edycji ligi amatorów będzie walczyć o złoty medal.

W wiosennej rundzie siatkarze naszej gminy nie przegrali 
żadnego spotkania i na półmetku rozgrywek zasłużenie znaj-
dują się na pierwszym miejscu. Ostatnie spotkanie rozegra-
ne z drużyną ECP Radom, ekipą naszpikowaną graczami, 
którzy zawodowo grali w siatkówkę, pokazało zwycięskie 
aspiracje Kowali w tym roku.

Spotkanie stało na najwyższym poziomie. Siatkarze na-
szej gminy zagrali bezbłędnie w pierwszym secie i mogli 
cieszyć się wygraną pierwszą partią. Drugi set to popisowa 

gra na zagrywce trenera Cerrad Czarnych Radom Rober-
ta Prygla i niestety Kowala przegrała drugiego seta. Walka 
punkt za punkt w tie breaku i bardzo mała liczba błędów w 
tym decydującym secie pozwoliła siatkarzom Kowali odnieść 
zwycięstwo nad tym trudnym rywalem. Po zwycięstwie Ko-
wala została liderem po rundzie wiosennej.

Trzeba również zaznaczyć bardzo dobre występy w II lidze 
amatorów siatkarzy Kadet Kowala. Druga drużyna reprezentu-
jąca naszą gminę złożona z byłych uczniów PG w Parznicach 
okrzepła już po debiutanckim sezonie i walczy z każdą druży-
ną II ligi jak równy z równym. Gratulujemy i życzymy tak dobrej 
postawy w rundzie jesiennej obu naszym ekipom.

Kowala w składzie: Piotr Andrzejewski, Karol Fryszkow-
ski, Sylwester Janek, Paweł Sąpór, Bartłomiej Koryciński, 
Rafał Boczek, Krzysztof Jedynak, Patryk Czarnecki, Rafał 
Budzyński, Sebastian Jeziorny, Emil Kwatek, Jacek Bed-
narczyk.

Judo coraz 
popularniejsze
A Sekcja ULKS Judo Kowala 
przebojem wdziera się do re-
gionalnej sceny sztuk walk. 
Jeszcze nie tak dawno tyl-
ko nieliczni słyszeli o małym 
klubie, a teraz do Kowali wy-
biera się sam Paweł Nastula 
- mistrz olimpijski z Atlanty. 
Jesienią klub z Kowali zorga-
nizuje ogólnopolski turniej, 
na który przyj edzie wielu 
znakomitych gości i wielu 
młodych bardzo dobrych za-
wodników.

Młodzi judocy z Kowali niewątpliwie swoimi sukcesami rozsławiają 
naszą gminę

Oni rozsławiają naszą gminę

KU PAMIĘCI 
KSIĘDZA KOTLARZA
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Gminy Kowala sięgnęło po kolejne 
granty. Tym razem rozpoczynamy 
w najbliższym czasie po podpisaniu 
umowy realizację projektu w ramach 
ogólnopolskiego Programu „Patrio-
tyzm Jutra” dofinansowywanego 
przez Muzeum Historii Polski.

Projekt Dom Pamięci ks. Romana 
Kotlarza: małe muzeum – wielka hi-
storia ma charakter edukacyjny ukie-
runkowany na edukację historyczną, 
patriotyczną i obywatelską. Jego osią 
jest postać księdza Romana Kotlarza – 
kapelana radomskiego Czerwca 1976. 
Do zadań projektowych zostaną zapro-
szeni uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Parznicach oraz mieszkańcy 
gminy Kowala zainteresowani odkry-
waniem przeszłości małej ojczyzny. 
Koordynatorem projektu z ramienia sto-

warzyszenia jest p. Iwona Więckowska. 
Projekt, który będzie realizowany od 
maja do grudnia 2015 roku przewiduje 
organizację lekcji pamięci, wystawy hi-
storycznej, konkursu plastycznego czy 
eventu środowiskowego „Dożynki u ks. 
Kotlarza”. Uczestnicy będą mieli okazję 
do głębszego poznania postaci nie-
złomnego księdza i okoliczności pro-
testu robotniczego z 1976 roku. Celem 
głównym naszych działań jest wypro-
mowanie Domu pamięci ks. Romana 
Kotlarza jako ważnego i atrakcyjnego 
miejsca spotkań, wzbogacającego ży-
cie społeczności lokalnej. Ze szczegó-
łowym harmonogramem działań można 
będzie zapoznać się w miejscu realiza-
cji projektu, tj. w Domu Pamięci ks. Ro-
mana Kotlarza w Trablicach.

Serdecznie zapraszamy dorosłych 
mieszkańców gminy do aktywnego 
włączenia się w działania projektowe 
i kontaktu z nami poprzez adres e-mail: 
stowarzyszeniekowala@o2.pl, tel. 693-
070-597 lub kontakt osobisty w Izbie 
pamięci w Trablicach.

W czterech szkołach pojawią się 
nowe urządzenia. Dzieci będą bar-
dzo szczęśliwe.

Nowoczesne place zabaw pojawią 
się niebawem przy szkołach podsta-
wowych w Bardzicach, Kowali, Mazow-
szanach, Młodocinie Mniejszym oraz 
doposażenie placu zabaw nastąpi w 
Kończycach-Kolonii.

Jednym z ważniejszych priorytetów 
naszej gminy jest edukacja najmłod-
szych dzieci, która daje szanse na lep-
szy rozwój, umożliwia dobre przygoto-
wanie do dalszej nauki, do dorosłego 
życia i konkurowania na nowoczesnym 
rynku w obecnych czasach.

Gmina Kowala realizuje projekt sy-
stemowy pod nazwą „Nowoczesne i 
przyjazne oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych w gminie Ko-
wala” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regio-
nach Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nie-
równości w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej. Projekt trwa 
od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerw-
ca 2015 r. Na realizację tego przed-

sięwzięcia przyznano gminie kwotę  
573 130 zł.

Głównym celem projektu jest pod-
niesienie jakości pracy siedmiu oddzia-
łów przedszkolnych w pięciu szkołach 
podstawowych w gminie Kowala po-
przez ich doposażenie w celu dosto-
sowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich 
w terminie do 30.06.2015 r. W wyniku 
realizacji tego projektu powstaną nowe 
place zabaw, na których zamontowane 
zostaną urządzenia zabawowe przy 
szkołach podstawowych w Bardzicach, 
Kowali, Mazowszanach, Młodocinie 
Mniejszym oraz doposażenie placu 
zabaw w Kończycach-Kolonii. Ponad-
to oddziały przedszkolne otrzymają 
dodatkowe wyposażenie wypoczynko-
we, meble przedszkolne, urządzenia 
do utrzymania czystości, sprzęt ICT i 
audiowizualny, a także pomoce dydak-
tyczne, zabawki, artykuły plastyczne.

Kompleksowa realizacja projektu 
polegająca na organizacji placów za-
baw oraz dostosowania pomieszczeń 
i ich wyposażenia poprawi warunki 
funkcjonowania istniejących oddziałów 
przedszkolnych i przygotowania do 
świadczenia wysokiej jakości usług na 
rzecz dzieci. Jest to ogromna szansa 
na wsparcie wychowania przedszkol-
nego przy szkołach podstawowych z 
terenu gminy Kowala oraz zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej.

WYNIKI 
Złote medale: Alicja Kowalska, Piotr 
Chełmiński, Weronika Nogaj, Klaudia 
Chobot, Emilia Kowalska, Igor Błe-
szyński, Ala Górczyńska. Srebrne 
medale: Kornel Podkowa, Weronika 
Nogaj. 
Brązowe medale: Alessio Leśniew-
ski, Wiktoria Gałczyńska, Oliwia Cho-
bot, Kornel Błeszyński. 
Czwarte miejsca: Brajan Leśniew-
ski. Na siódmym miejscu znaleźli 
się: Franciszek Wasik, Szymon Suli-
gowski, Hubert Stawczyk, Antek Ko-
walczyk.


